
Kod kolegija  

Naziv kolegija TERENSKA NASTAVA: PRAPOVIJEST I STARI VIJEK 

Opći podaci 

Studijski program Preddiplomski studij povijesti – izvanredni studij Godina I 

Nositelj kolegija Prof. dr. sc. Klara-Buršić Matijašić 

Davor Bulić, asist. 

 

Status kolegija X Obvezan  Izborni  

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave 

 Zimski semestar Ljetni semestar 

ECTS koeficijent opterećenja studenta  1 

Broj sati po semestru  30 

Ciljevi  kolegija, metode i ishodi 

Upoznavanje studenata s poviješću nalazišta i njegove povezanosti s regionalnom kao i općom poviješću. 

Krajnji cilj može biti i posjet izložbe o prapovijesnom ili antičkom razdoblju s osobitim naglaskom na zadana 

razdoblja. 

Tijekom terenske nastave student će: 

1) razviti sposobnost definiranja, opisa i usporedbe raznolikih tipova istarske kulturno-povijesne baštine. 

Aktivnosti: praćenje predavanja, kontinuirani rad na analizi kulturno-povijesne baštine i individualno ili skupno 

terensko istraživanje. 

2) primijeniti stečeno znanje u praksi. 

 

Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost  

Nema posebnih preduvjeta. Program kolegija vezuje se uz Uvod u prapovijest i Uvod u stari vijek i sve izborne 

kolegije Modula 1, a istovjetan je ili znatnim dijelom sličan s pojedinim kolegijima na srodnim studijima (povijest, 

arheologija, povijest umjetnosti…). 

 

Sadržaj kolegija 

Tijekom ljetnog semestra organizira se posjet lokalitetima u Istri: Nezakcij, Šandalja, Monkodonja, Brijuni, 

Barbariga; posjet gradovima i njihovim muzejima ili područnim zbirkama (Pula, Labin, Pazin, Rovinj, Poreč). 

Također, bit će organizirani i posjeti povijesno-arheološkim lokalitetima izvan Istarskog poluotoka koji su 

neposredno ili posredno povezani s prapoviješću i starom poviješću Istre.  

 

Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom) 

Predavanja Seminari i radionice Vježbe 
Samostalni 

zadatci 

Multimedija i 

internet 

Obrazovanje na 

daljinu 
Konzultacije Laboratorij Mentorski rad Terenska nastava 

 

 
    

Napomene: 

 

Studentske obveze 

Kolegij podrazumijeva prisustvovanje organiziranom putu s prethodnim upoznavanjem itinerera u sklopu kolegija 

prapovijesti i antičke povijesti. 

 

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom) 

Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad 

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej Istraživanje 



Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad 

    

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova 

 

OBVEZE  SATI (procjena) 
ISHODI 

UČENJA 
UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI 

Pohađanje nastave 15 1-2 0,5 Nema ocjene 

Aktivnost na nastavi 15 1-2 0,5 Nema ocjene 

Ukupno 30  1  

 

Dodatna pojašnjenja: 

 

Student se shodno organiziranoj nastavi mora pripremiti za posjet nalazištima što će se po mogućnosti provjeravati. 

Ako student nije u mogućnosti prisustvovati terenskoj nastavi, može kao zamjensku obvezu individualno posjetiti 

tri muzeja/izložbe s prapovijesnim i/ili starovjekovnim postavom i napisati prikaz na oko 3 kartice teksta (oko 

5.400 znakova). Također može prisustvovati nekoj od budućih terenskih nastava koje će se održati narednih 

godina, obvezno prije završetka preddiplomskog studija. 

                        

Popis literature 

Obvezna literatura 

Literatura će biti određena s obzirom na planirani put, a navedena je kao literatura u obveznim ili izbornim 

predmetima prve godine studija povijesti s osobitim naglaskom na zavičajnu povijest. 

 

Izborna literatura 

Literatura će biti određena s obzirom na planirani put, a navedena je kao literatura u obveznim ili izbornim 

predmetima prve godine studija povijesti s osobitim naglaskom na zavičajnu povijest. 

 

Dodatne informacije o kolegiju 

Kontaktiranje s profesorom i asistentom moguće je elektroničkom poštom i izvan termina konzultacija, prema 

potrebi. Preporučuje se redovito pratiti službene obavijesti na sveučilišnim mrežnim stranicama. 

 

 

Nositelj/nositeljica kolegija: 

 

Prof. dr. sc. Klara-Buršić Matijašić 

Mrežne stranice: 

http://www.unipu.hr/index.php?id=414 

E-adresa: kbursic@unipu.hr 

Telefon: 

 

Konzultacije: 

 

 

Asistent/asistentica: 

 

Davor Bulić, asist. 

Mrežne stranice: 

http://www.unipu.hr/index.php?id=525 

E-adresa: davor.bulic@unipu.hr 

Telefon: 

 

Konzultacije: 

 

 

 


